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Ändrat produktionsansvar för kommunsektorns 
kortperiodiska löne- och sysselsättningsstatistik 
Från och med den 1 januari 1999 kommer SCB (Statistiska centralbyrån) att 
ta över ansvaret för produktionen av kommunsektorns kortperiodiska 
löne- och sysselsättningsstatistik från Svenska Kommunförbundet 

Historik 

Svenska Kommunförbundet har sedan 1991 (Cirkulär 1993:136) producerat 
kortperiodisk statistik, den s.k. konjunkturstatistiken, varje månad över 
kommunsektorns löner och sysselsättning.  

Statistiken visar utveckling av lönesummor, arbetade timmar, antal syssel-
satta och medellön för kommunsektorn. Statistiken används främst av Kon-
junkturinstitutet och SCB:s enhet för nationalräkenskaper som underlag för 
ekonomisk analys och konjunkturbedömningar.  

I april 1998 ingår 251 kommuner i statistiken. Övriga kommuner skattas med 
hjälp av den årliga personalstatistiken för att få rikssiffror. Enator gör varje 
månad ett aggregerat uttag ur kommunernas personalregister som skickas på 
diskett till Kommunförbundet (248 kommuner). Stockholm, Göteborg och 
Malmö skickar också in uppgifter varje månad.  

Nya krav från EU 

En viktig orsak till det ändrade produktionsansvaret är att nya krav från EU 
för den kortperiodiska statistiken gör insamlingen betydligt mer komplicerad 
och tidsödande. SCB är då mer lämpad än Kommunförbundet att producera 
statistiken. SCB ansvarar sedan tidigare för en stor del av statistiken till EU 
och har goda kunskaper och ett väl utbyggt kontaktnät i hanteringen av 
EU-statistik.  

Från och med 1999 kommer samtliga kommuner att beröras av datainsam-
lingen, dessutom ska enligt EU-kraven ytterligare variabler ingå bland de 
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data som varje månad ska levereras till SCB för sammanställning till EU. 
Uppgiftslämnarplikt råder. 

Samordning 

Det är av stor betydelse att det ändrade produktionsansvaret sker på ett 
smidigt och effektivt sätt för att upprätthålla kvalitet och jämförbara tids-
serier i statistiken. Kommunförbundet ser som uppgift att aktivt delta och 
företräda kommunernas intressen i detta arbete.  

Kommunförbundet anser att befintliga administrativa data från personal-
registren i möjligaste mån ska utgöra indata i statistiken även fortsättningsvis 
för att minimera kommunernas arbete och kostnader. Vi bistår gärna kom-
munerna i en diskussion med dataleverantörerna kring datakommunika-
tionen för statistiken.  

Förslag 

Vi föreslår att Kommunförbundet, på uppdrag av kommunerna, tillsammans 
med SCB tar kontakt med de dataföretag som kommunerna anlitar (eller 
kommuner i de fall de drivs i egen regi) och diskuterar hur ett effektivt 
uppgiftslämnande kan utformas. Vi kommer att hålla kommunerna under-
rättade om resultat och kostnader. De kommuner som önskar en annan lösning 
ber vi höra av sig till oss. 

Finansiering 

Hittills har Enator samt Stockholm, Göteborg och Malmö (de företag etc som 
ansvarat för programmering och systemering av den kortperiodiska statisti-
ken) ersatts av staten för det arbete som utförts. Kostnader som annars hade 
belastat kommunerna. Från och med 1999 kommer inte någon ersättning att 
utgå till kommunerna (dataföretagen) för insamling av data.  

SCB kommer inom den närmaste tiden att informera Er ytterligare om det 
ändrade produktionsansvaret. Om Ni har frågor kring det ändrade produk-
tionsansvaret så kontakta gärna: 

Per Sandgren, utredningssektionen, tfn:08-772 45 57,  
e-post: per.sandgren@svekom.se 
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